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 «اطالعات فناوری و سالمت اطالعات مدیریت کمیته»

 ته:اهداف کمی

  انجام امور برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و مدیریت بخش مدارك پزشکی بیمارستان تابعه براساس

 بین المللی ملی و روشهای استاندارد

 مشارکت در امر نظارت و ارزشیابی بیمارستان 

 ایجاد بانک های اطالعاتی برای دستیابی آسان و سریع 

 جاز سایر استفاده کنندگان م قابل دسترس برای بیماران و نگهداری سیستماتیک پرونده های پزشکی بنحو

 نسبت به اطالعات پرونده های پزشکی

 : کمیته وظایف  شرح

  تدوین خط مشی و روش اجرایی محور مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات استانداردهای

 اعتباربخشی

 العات )فرآیند پذیرش، ترخیص، تدوین فرآیندهای اصلی محور مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اط

بازیابی پرونده، طراحی و اجرای فرم جدید، پیگیری پرونده های مفقودی و آسیب دیده، فرآیند تعمیر 

 سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری بخش ها(

 بررسی پرونده ها از نظر محتوا بر اساس چک لیست محتوایی تهیه شده در کمیته 

 ثبت اطالعات شناسنامه ای بیمارستان، پرسنل و تجهیزات در سامانه آواب  نظارت و پیگیری 

 بررسی مدارك پزشکی بیمارانی که به صورت قانونی مدعی خسارت شده اند 

 ترخیص بستری و درمان بیمار در صورت لزوم اصالح آن ،بررسی روند پذیرش 

 ار پیشنهادی و اجرای اقدام اصالحی/ برنامه و ارائه در کمیته، ارائه راهک تهیه گزارش از پرونده های ناقص

 بهبود کیفیت

  مفقودی و آسیب دیده و ارائه در کمیته، ارائه راهکار پیشنهادی و اجرای اقدام تهیه گزارش از پرونده های

 اصالحی/ برنامه بهبود کیفیت

 ارزشیابی سیستم کدگذاری پرونده ها 

 نده و تایید آن هاراهنمای پزشکان و سایر اشخاص مجاز در تکمیل پرو 

  برگزاری جلسات آموزشی در خصوص نحوه کار با سیستمHIS و حوزه سیستم و ارائه گواهی آموزشی 

  ،اقدام درمانی، دستورات پزشک، پیگیری در خصوص پوشش کامل فیلدهای اطالعاتی )اطالعات دموگرافیک

ی، تشخیصی طبی، داروی ارائه خدمات اتاق عمل و بیهوشی، جراح، کمک جراح ، خدمات آزمایشگاه

 مصرفی بخش و اتاق عمل(

 انطباق تعداد ترخیص شده ها با پرونده های ارسالی به سپاس 

 تطابق محتوای پرونده الکترونیک در خصوص شاخص ثبت تشخیص نهایی در شاخص کدینگ 

 پیگیری دریافت کارنامه ارزیابی کیفیت محتوای پرونده الکترونیک در بازه یکساله                                  
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 اعضای دائم کمیته:

  :رئیس بیمارستان/ مدیر بیمارستان/ یکی از پزشکان متخصص مرتبط با کمیته که از سوی ریاست رئیس کمیته

 شود. بیمارستان با اختیار تام انتخاب می

 :ی ریاستیکی از اعضای ثابت کمیته که فعالیت کاری ایشان مرتبط با کمیته است از سو دبیر کمیته 

 شود. بیمارستان انتخاب می

  مدیر داخلی بیمارستان 

 مدیر خدمات پرستاری/ در صورت نبودن ایشان یکی از سوپروایزرها 

 مسئول بهبود کیفیت/ کارشناس بهبود کیفیت 

 مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت 

 سرپرست بخش فناوری اطالعات 

 یک نفر مطلع از امور حسابداری 

 ارشناس آمار حیاتییک نفر مطلع یا ک 

 حداقل یکنفر از پزشکان بیمارستان 

 )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: )در صورت وجود دستور کار مرتبط با ایمنی بیماران 

 اعضای موقت کمیته:

 )سرپرستاران، کارکنان و پزشکان بیمارستان در صورت وجود دستور کار مرتبط)بدون حق رای 

 وظایف رئیس کمیته:

 رهبری کمیته پیرامون دستور جلسه هدایت و 

 تقسیم کار و تعیین وظایف اعضاء کمیته 

 جمع بندی مصوبات کمیته 

 تائید و ابالغ صورتجلسات 

 وظایف دبیر کمیته:

 تهیه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیته 

 تهیه و ارسال دعوت نامه ها و پیگیری برگزاری جلسه 

 تهیه و ارسال صورتجلسات 

 اب به رئیس بیمارستانگزارش حضور و غی 

 پیگیری مصوبات کمیته ها و انجام اقدام اصالحی 
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 محاسبه درصد اجرای مصوبات در فرم جمع بندیمصوبات کمیته 

 ارسال فرم جمع بندی مصوبات به کمیته پایش و سنجش کیفیت 

 تدوین برنامه بهبود کیفیت و طرح در تیم مدیریت اجرایی جهت تصویب برنامه 

 سمیت جلسات:چگونگی تشکیل و ر

  .جلسات کمیته بصورت ماهانه تشکیل می شود 

  تشکیل جلسه خارج از زمان مقرر و بر حسب نیاز، دعوت از سایر متخصصین و کارشناسان برای شرکت در

 جلسات و انجام امور محوله با نظر رئیس کمیته و تصویب ایشان بدون مانع می باشد.

 ل دو سوم اعضاء اصلی رسمیت می یابد.جلسات کمیته با حضور رئیس و دبیر و حداق 

 عضو بایستی سالیانه جلسات درصد 30 از بیش یا و متوالی جلسه سه از بیش ثابت اعضای غیبت درصورت 

 شود. جایگزین جدید

  . با تشخیص و تصویب کمیته میتوان از افراد خبره و موثر در جلسات استفاده کرد 

 د نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی مرتبط با اهداف حسب تشخیص و صالحدید، رئیس کمیته میتوان

کمیته اقدام نماید. نظرات کارشناسی کارگروهها با صالحدید رئیس در جلسات رسمی کمیته قابل طرح 

 خواهند بود. 

  تصمیمات کمیته با رای اکثریت مطلق) نصف بعالوه یک( اعضاء حاضر در جلسه معتبر است و با عنوان مصوبه

 اصالحی انجام خواهد شد.جلسه اقدام 

  مصوبات کمیته در حدود اختیارات قانونی مربوطه قابل اجرا خواهد بود، در مواردی که مصوبات نیازمند تامین

منابع مالی، انسانی و ... باشد، برنامه بهبود کیفیت تدوین و جهت تصویب به تیم مدیریت اجرایی ارسال 

 خواهد شد.

 ساعت قبل بصورت کتبی به اعضاء ابالغ شود .  48دستور جلسه حداقل  دعوتنامه جلسه بایستی همراه با 

  ساعت قبل باید بصورت تلفنی یا اتوماسیون اداری به آگاهی  24دعوتنامه تشکیل جلسات فوق العاده حداقل

 اعضاء برسد. 

 پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات 

 یر کمیته پس از ویرایش نسخه دست نویس، آخر هر جلسه مصوبات آن جلسه به امضاء حاضرین می رسد، دب

صورتجلسه را از طریق اتوماسیون جهت امضاء به رئیس کمیته ارسال نموده و نسخه دستنویس را به واحد 

 رئیس کمیته مصوبات جلسه را به مسئول اجرای مصوبات ابالغ می نماید.  .بهبود کیفیت ارسال می نماید

 کند و فرم جمع بندی مصوبات را در پایان هر فصل به کمیته پایش  دبیر کمیته اجرای مصوبات را پایش می

 دهد. و سنجش کیفیت تحویل می
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  کمیته پایش و سنجش کیفیت گزارش جمع بندی مصوبات را در تیم مدیریت اجرایی طرح نموده و مصوبات

 اجرا نشده، تحلیل و در صورت نیاز اقدام اصالحی/ برنامه بهبود کیفیت تدوین می گردد.

 

این آئین نامه در مورخ ........................... به تصویب تیم مدیریت اجرایی رسید و در مورخ ........................ 

 .به اعضا کمیته ابالغ گردید

 

 تجربه بیمارستان  –منبع : پیش نویس راهنمای کمیته های بیمارستانی در الگوی اعتباربخشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


